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مشروع بناء االنسان االنساىن و التالقى مع احلد االدىن

 بدأ بعض الطيبني من شعبنا بدرجة السذاجة و مبساعدة بعض االشخاص املشبوهني ىف العمل مبشروع
 اطلقوا عليه مشروع بناء االنسان االحوازى و الذى ىف ظاهره حترير االنسان من اخلوف و لكن ىف باطنه
حيمل كل مظاهر الفرقه الىت ستشتت كل جهود الىت تدعو اىل وحدة الكلمة بني كل فصائل االحوازية

 فمشروع بناء االنسان االحوازى الذي خرج من مكتب احبار الفكر السلفي الوهاىب ال ميلك اى رؤية
واضحة لتحرير ارضنا او حىت الوصول اىل احلد االدىن الذى يطالب به البعض االخر و هو احلكم الذايت

 ان مشروع بناء االنسان االحوازى الذى اطلقه البعض ىف حقيقة يدعو اىل حماربة الفقه اجلعفرى و حترير
 االنسان االحوازى من اخلزعبالت الىت يؤمن هبا باعترافهم و العوده اىل االصل و هو الفقه السىن و ما

 املعارك اجلانبيه الىت خيوضها البعض ىف حاشية هذه املوضوع اال اول دالالت الفرقة الىت يسعى اليها هذه
البعض

و قد فرح االخوه اصحاب مشروع االتفاق على احلد االدىن بني الفصائل االحوازية هبؤالء املخدوعني من
شعبنا ال لشئ اال لنواياهم الطيبة دون النظر اىل ما خلف الستار و من الذى حيرك االمور ىف واقعها

 مع احترامنا لكل االخوة االحوازيني املتسننني و الساعني اىل تسنني اجملتمع االحوازى من باب بناء
 االنسان االحوازى نقوهلا على املأل انكم تلعبون بالنار و لن ينكوى هبذه النار اال ابناء شعبنا و ان هذه

املوضوع سيكون سبب فرقة اكثر منه سبب اجتماع

 و للساعني لالتفاق على مشروع احلد االدىن نقوهلا على املأل ايضا بأن ما هكذا تورد االبل و ان قبل
 االتفاق مع اى طرف جيب النظر ىف الفكر الذى حيمله الطرف االخر فال جيوز االتفاق مع اى طرف ال
 حيمل اى رؤية مستقبلية وال يكفى انه يوافق على رؤيتكم انتم املستقبلية و هو االمر الذى قد يفرحكم و
 جيب النظر اىل ما وراء النوايا احلسنة للبعض و طيب اخالقهم فكما قيل ان الطريق اىل اجلهيم مفروش

بالنوايا الطيبة



 ان الساعني ىف موضوع بناء االنسان االحوازي االحوازية ال يلتقون مع االخرين اال ىف النوايا الطيبة و
الىت حنتسبها عند اهللا ان تكون صادقة ولكنها ىف الواقع شى اخر فحذارى من الفتنه الىت يقودوننا اليها

 و ىف النهاية اشكر االخوه ىف موقع االحواز النتباههم املبكر هلذه املوضوع و ايقافهم هؤالء االشخاص
من النشر ىف هذه املوقع
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